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Philippe Maystadt heeft reeds een loopbaan
van bijna twintig jaar in dienst van de Belgische
staat achter zieh: als vice-eerste minister en
minister van Financiën en Buitenlandse Handel
van 1996 t o t 1998, en minister van Financiën
van 1988 tot 1995 was hij tevens tien jaar lang
gouverneur van de EIB. Daarvoor was hij
vice-eerste minister en minister van
Economische Zaken (1985-1988), minister van
Begroting, Planning en Wetenschapsbeleid
(1981-1985) en minister van Openbare Dienst
en Wetenschapsbeleid (1980-1981). Van 1993
t o t 1998 was hij tevens voorzitter van het
intérim-comité van het Internationale
Monétaire Fonds.

De Raad van
Gouverneurs
heeft unaniem
besloten
Philippe
Maystadt te
benoemen t o t
president van
de EIB en
voorzitter van
haar Raad van
Bewind.
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inzake internationale economische
en financiële vraagstukken.
Zijn functie als adjunct-directeur bekieedt hij sinds 1994. Hij stuurt het
beleid inzake internationale werkgeiegenheid en is ook verantwoordelijk voor de teems die toezicht houden op de uitgeven en op het beleid
van de Ministeries van Onderwijs en
Werkgeiegenheid; Milieu, Vervoer
en de Regio's; Cultuur, Media en
Sport; het Kabinet van de ministerpresident, het Parlement, de Ministeries van Defensie; Landbouw en
Peter Sedgwick is benoemd t o t vice-
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Luis Botella is benoemd tot Chief
Accounting Officer in het Directoraat
Financiën.

politieke

Oestenrijkse efgeveerdigden in de

Peter Sedgwick

Nieuwe
benoemingen

in de aenloop neer de Europese Reed

Hij is registeraccountant en sinds 1987
bij de EIB werkzaam bij de accountantsdienst, waar hij vooral verantwoordelijk was voor de aanpassing van de
boekhouding van de EIB aan de internationale accountantsnormen en Europese richtlijnen.
In 1998 werd hij aangewezen als coordinator van de werkzaamheden in verband met de overgang naar de euro.
Horst Feuerstein is benoemd tot directeur van de hoofdafdeling Projectevaluatie. Hij trad in 1980 bij de EIB in
dienst en werd in 1986 bevorderd tot
hoofd van de eenheid Energie binnen
de hoofdafdeling Economisch Onderzoek in de Europese Gemeenschap. In
1994 werd hij benoemd tot directeur
van deze hoofdafdeling.
Na de samenvoeging van het directoraat Economisch Onderzoek en de
dienst Technisch Advies in 1995, werd
Feuerstein directeur van de hoofdafdeling Industrie II binnen het nieuwe
directoraat Projecten. Hij was verantwoordelijk voor telecommunicatie,
luchtvaart, agro-industrie, toerisme en
financiële bemiddeling.
Antonello Pugliese is de nieuwe directeur van de hoofdafdeling Kredietverlening in Griekenland, Finland,
Denemarken en Zweden.
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dienst en bekleedde diverse functies
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en verdiept hij zieh in de geschiede-

antwoordelijk was voor het beleid

nis van de 20ste eeuw. •

Hij trad in 1977 bij de Bank in dienst als
econoom met verantwoordelijkheid
voor energie- en industriële projecten.
In 1982 ging hij als loan officer naar het
kantoor van de EIB in Rome. In 1990
keerde hij naar Luxemburg terug en
werd verantwoordelijk voor de kredietverlening in de autonome regio's van
Spanje.
In 1995 werd hij benoemd tot hoofd
van de dienst voor Griekenland en
Finland en voorts was hij tot zijn huidige benoeming hoofd van de dienst
Infrastructuur binnen de hoofdafdeling Italie. •
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Sir Brian
Unwin
verlaat de
EIB na bijna
zevenjaar
president
van de Bank
te zijn
geweest. In
dit interview
geeft hij zijn
zienswijze
op de
huidige en
toekomstige
uitdagingen
van de Bank
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Het meeit zichtbare kenmerk van uw
bijna ze\/enjarig presldentschap is de
toename van het volume in- en uitleningen. Hoe zou u deze ontwikkeiing
willen hìschrijven en denkt u dat
deze groeitendens zieh zal voortzetten?
Ik heb niet naar volumegroei als zodanig gestreefd. Wat ik heb trachten
te doen, s de bijdriige van de EIB aan
de uitvoering van het EU-beleid positiever en dynamischer te maken. Ook
heb ik de capaciteit van de EIB om het
communautaire beleid te steunen en
zelf daarbij initiatieven te laten
nemen, verder willen ontwikkelen.

geprobeerd veel proactiever te zijn.
Ik heb steeds getracht persoonlijk
betrokken te worden in zaken die de
Bank aangaan, bijvoorbeeld door
regelmatig aanwezig te zijn in de
Raad ECOFIN. Ik doe dit Never dan
gewoon afwachten tot de ministers
me zouden verteilen iets te doen.

Zo hebben wij in 1997, toen de ministers zochten naar nieuwe maatregelen ten behoeve van werkgeiegenheid en economische groei, het
initiatief genomen van het Amsterdam Special Action Programme
(ASAP), zoals we eerder al met de
Pretoetredingssteunfaciliteit voor de
kandidaat-lidstaten hadden gedaan.
Als Brits !id van de Raad van Bewind De recente kredietfaciliteit van EUR
van de EIB in de jaren tachtig wist ik 600 miljoen voor de wederopbouw in
wat de B.ink kon doen. Zij had echter Turkije na de verwoestende aardbeeen afwachtende houding: zij was er ving in augustus is nog zo'n vooren kon worden gebruikt als instru- beeld van een ElB-initiatief. Door de
ment van de Europese Unie als de ECOFIN-Raden bij te wonen, kon ik
Unie zelf daartoe besloot.
weliswaar geen besluiten nemen,
maar wel een bijdrage leveren aan
Omdat zoveel mogelijk gebruik beleidsdiscussies
op
ministerieel
moest worden gemaakt van de capa- niveau.
citeit var de EIB, heb ik binnen de
grenzen van het Europese beleid en Andere factoren beïnvloeden ook het
het beleid van onze aandeelhouders volume, zoals de geleidelijke toena-

EUROPESE INVESTERINGSBANK
De EIB is proactiever geworden

me van de externe kredietmandaten
en de komst van nieuwe lidstaten, de
laatste drie in 1995. De grootste toename van het volume komt echter
van bovengenoemde initiatieven.
Bij de kapitaaisverhoging vorig jaar
tot EUR 100 miljard - wat ik in de
afgelopen jaren als mijn hoofdtaak
heb beschouwd - hebben wij onze
gouverneurs verzekerd dat zij voor
een période van ten minste vijf jaar
toereikend zou zijn. Om ons woord te
houden, moet de EIB nu streven naar
een gestage, maar iets minder snelle
jaarlijkse groei.

De steun aan Oost- en
Midden-Europese
landen en aan de
regionale ontwikkeiing
zorgt voor het grote
volume
Het kredietvolume zal echter bijven
toenemen, vooral in Midden- en
Oost-Europa. Later, wanneer deze
landen de een na de ander lid worden, zullen zij verwachten toegang te
krijgen tot de hele reeks kredietmogelijkheden van de EIB, en zij zullen
dit ook nodig hebben.
In de komende jaren zal het regionale ontwikkelingsbeleid in het kader
van Agenda 2000 ook radicaal veranderen. Een aantal regio's zal geen
subsidies meer krijgen en de EIB is
expliciet gevraagd aan hen speciale
aandacht te schenken. Ik denk dat de
druk op de Bank om actief te zijn in
de nog onderontwikkelde gebieden
en de regio's die zieh in een overgangsfase bevinden en waar nietterugvorderbere steun zal wegvallen,
heel groot zal worden.
Een groot deel van onze kredietverlening heeft in de afgelopen jaren ook
uit hoofde van ASAP plaatsgevonden.
Dit heeft nu min of meer het hoogtepunt bereikt en zal naar verwachting
niet sterk meer toenemen.
De activiteiten van de EIB zijn ook
steeds meer gericht op financieringen
in de particulière sector.

De soorten activiteiten waarbij de EIB
is betrokken, zijn inderdaad veel veranderd. Wij hebben bijvoorbeeld
geprobeerd onze expertise met
pubiiek-private
samenwerkingsverbanden uit te bouwen - nog altijd
een betrekkelijk klein, maar wel toenemend deel van ons werk. Dit verschijnsel zien we vooral in GrootBrittannië, maar de tendens slaat nu
over naar bijvoorbeeld Spanje, Portugal en Griekenland. In Midden- en
Oost-Europa zal dit zieh in een later
stadium gaan voerdoen.

Het initiatief met risicodragend kapitaal dat onder ASAP is genomen, is
voor de EIB een revolutionaire stap.
Deze activiteit is pas twee jaar geleden van start gegaan en nu al is de
EIB samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) de grootste
bron van risicodragend stertkepiteal
in Europa.
Wat zullen de prioriteiten voor de
toekomst zijn?
In de eerste plaats gewoon de bijzonder brede reeks activiteiten beheren
en eontroleren. De EIB is een grote
financier en verstrekker van risicokapitaal in moderne Europese economieën, financiert tevens basisprojeeten in Afrika en is actief in het
Middellandse-Zeegebied, in Middenen Oost-Europa en op de Balkan. Dit
elles betekent dat onze kredietportefeuille veel eomplexer is geworden en
uiteenlopende risico's kent. Daarnaast ontstaat er door de komst van
de euro een zieh snel ontwikkelende
nieuwe marktsituatie met een concentratie op banken.

Een tweede groot probleem zal de
aanpassing aan de uitbreiding zijn,
met inbegrip van het institutionele
aspect - het bestuur. Hoe kun je efficient blijven werken met zo'n 25 aandeelhouders in plaats van met 15?
Dat komt nog bij de nieuwe activiteiten die de uitbreiding met zieh zal
brengen aangezien de nieuwe lidstaten allemaal substantiële kredieten
van de EIB zullen verwachten.

Parallel hieraan en binnen het bredere institutionele raamwerk van de EU
is de EIB begonnen zieh hierop voor
te bereiden. Laten we niet vergeten
dat de vrij geringe omvang van het
personeelsbestand van de Bank en
diens efficiency een van de grote
pluspunten van deze bank vormt, ook
al legt dit bij tijden een zeer zware
druk op de schouders van onze staf.
Het is een moeilijk evenwicht, maar
we moeten proberen dit evenwicht te
bewaren.

Hoe zal Europa er volgens u over tien, vijftien
jaar uitzien? Zal de EU
de uitbreiding aankunnen en erin siagen de
werkioosheid te verminderen door bijvoorbeeld
de ondernemingsgeest
te be vorderen ?

Ik ben ervan overtuigd
dat het dat kan. Er zullen zieh uiteraard enorme Problemen voerdoen bij de aanpassing
en opname van de nieuwe lidstaten. Het gemiddeld inkomen per hoofd van de
bevolking is daar ongeveer een derde
van het huidige Europese gemiddelde en bovendien zijn er grote structurele Problemen. Anderzijds is de totale omvang van de economieën in
Midden- en Oost-Europa siechts zo'n
vijf proeent van het huidige BBP van
de Europese Unie, dus betrekkelijk
gering.

De euro - essentieel
voor groei en
werkgeiegenheid
Met de voltooiing van de interne
markt denk ik dat de Europese munt
de absoluut noodzakelijke basis zal
gaan vormen voor duurzame economische groei, concurrentievermogen
en werkgeiegenheid. De Europese
munt zal ook aanzetten tot andere
noodzakelijke veranderingen, zoals
structurele en markthervormingen.
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Eigenlijk is de euro al een belangrijke

Europese l e g e r i n g e n erin geslaagd te

even vakantie. Maar natuurlijk w i l ik

Internationale

we

v o l d o e n aan de economische conver-

gebruik maken van de ervaring die ik

enorme

gentiecriteria. Alle cijfers zullen mis-

bij de EIB heb opgedaan en b e t r o k k e n

schien

blijven bij Europese kwesties in het

munt,

wanneer

rekening

houden

met

de

activiteit

in euro

o p de

obligatie-

ver o p e n .

met

Daarnaast

door

iedereen

geloofd,

waardedaling

s t r u b b e l i n g e n , maar de mensen lijken

de

euro

ten

waren

wel

zijn

m a r k t e n in het a f g e l o p e n jaar. De
van

en er

zijn

enkele

o p z i c h t e van de Amerikaanse dollar is

het welslagen

n a t u u r l i j k d a n k b a a r d o o r de vijanden

technische invoering van de euro t e

daarvan en van

de

van de Europese m u n t , niet in de laat-

onderschatten.

ste plaats in het V e r e n i g d Koninkrijk,
a a n g e g r e p e n als t e k e n van z w a k t e en

De EIB heeift een g r o t e bijdrage gele-

mislukking.

verd aan de i n t r o d u c t i e van de e u r o .

De w a a r h e i d is echter dat de euro

i n v o e r i n g en levensvatbaarheid van

enkel h e e f t gereageerd zoals iedere

de Economische en M o n é t a i r e Unie

In de a f g e l o p e n t w e e jaar had de
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bankwezen en de financiële sector.

•

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Ontplooiing ElB-activiteit in de gezondheidszorg

Op een vraag van de Europese Raad van Keulen in de maand
j u n i van dit jaar heeft de Raad van Bewind van de EIB in j u l i
bevestigd dat projecten in de gezondheidszorg nu permanent voor financieringen van de Bank in aanmerking komen.
Dit verruimt de actieradius van de EIB na de voorwaarden
van het Amsterdam Special Action Programme (ASAP) dat de
Bank halverwege 1997 heeft ingevoerd.(')

Een t w e e d e

factor,

die echter

het

moeilijkste t e meten is, is de eventuele
impact van de gezondheidszorg

op

het welzijn van de bevolking en daardoor op het v o r m e n van

menselijk

kapitaal voor groei en o n t w i k k e i i n g . 0
Dit als aanvulling op de financieringen
van de EIB in het onderwijs. Ten derde
kunnen

de middelen

die

bespaard

w o r d e n door ziekenhuizen effieiënter
De EIB heeft ASAP opgezet o m haar

projecten gefinancierd, of onderzoekt

actie t e n behoeve van werkscheppen-

zij projecten, die zullen leiden t o t een

de investeringen in de lidstaten te ver-

rationalisering van de capaciteit, voor-

sterken. De gezondheidsseetor

werd

in aile EU-lidstaten als een belangrijke
werkgelegenheidsbron

werken,

in

andere

ge-

al in ziekenhuizen. Dat kan minder

aangemerkt;
De rechtstreekse i n v l o e d op de werk-

7,5% van de beroepsbevolking in deze

geiegenheid in de gezondheidsseetor

sector w e r k z a a m .

van de door de EIB gefinancierde projecten v o r m t echter siechts één aspect

Bij de u i t b r e i d i n g van de t a k e n van

van de algemenere bijdrage die deze

de EIB t o t de gezondheidszorg v o r m t

sector aen de economische o n t w i k k e -

bevordering van de w e r k g e i e g e n h e i d

iing biedt. Door de EIB gefinancierde

een belangrijk onderdeel van de m o t i -

projecten in bedoelde sector zullen

vering

ook o p andere manieren van invloed

haar

laten

zondheidsdiensten w o r d e n g e b r u i k t .

w e r k g e i e g e n h e i d t o t gevolg hebben.

in Frankrijk was begin jaren 1990 bijna

van

te

activiteiten.

Toch

heeft dit t o t een soort paradox geleid

zijn op de w e r k g e i e g e n h e i d .

in enkele (zij het lang niet aile) projecten die de EIB heeft gesteund. In een

Ten eerste heeft ieder

aantal gevallen heeft de Bank immers

uiteraard een werkscheppend effect.

bouwprojeet

C) De algemene doelstellingen van ASAP
en een voortgangsverslag na de eerste 18
maanden van dit Initiatief zijn In een
vorige uitgave van EIB Mededelingen
uiteengezet (2-1999, nr. 101-102).
('} Zie bijvoorbeeld McKee, M, Health
status in the European Union and the
Central and Eastern European countries.
Gepresenteerd tijdens de conferentie van
de Wereidgezondheldsorganisatle en de
Europese Investeringsbank over de beoordeling van investeringen In de gezondheidsseetor, Luxemburg, juni 1999. Voorts
McKee, M, Does Health Care Save Lives?
Croatian MedicaIJournal, 40 (2), 1999.
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De i n v l o e d op de
werkgeiegenheid maakt
deel u i t van
een algemene
„gezondheidszorgeconomie"

rijk d a t haar projecten daadwerkelijk

streeft

de economische en sociale doelstellin-

en/of hogere kwaliteit van de gezond

gen

in de gezondheidszorg

helpen

bevorderen.

Verspillende diensten (teveel bedden,
onnodige

voorzieningen,

medici

enzovoort)

onderbe-

ganisaties (gewoonlijk, maar niet altijd,
regeringen of hun agentsehappen) die
de EIB projecten ter financiering voor-

De algemene invloed o p

een werkelijk verlies aan middelen; er

leggen. De projectonderzoekers van de

zouden meer patiënten kunnen wor-

Bank beoordelen de verzoeken.

worden

den behandeld of de middelen had-

mie"

bezien

in

het

w a a r i n het project

den a n d e r ; k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t .

De EIB bereidt zieh o p dit werk op t w e e
manieren voor. In de eerste plaats

De seleetie en beoordeling van projec-

neemt zij artief deel aan conferenties

Het is be-

t e n door de EIB is daarom geconcen-

en Europese netwerken van vakmensen

langrijk

elk investerings-

t r e e r d o p het vaststellen van de eco-

op het gebied van de gezondheidszorg.

besluit

in

nomische

Een van de vele voorbeelden is het

zieh bevindt.

strategisch

consistent zijn

moet w o r d e n uiteengezet

betekenen

„gezondheidszorgeeono-

aantoonbaar

heidszorg. Een dergelijke „strategische
context"

de w e r k g e i e g e n h e i d moet

kader van d e algemene

Gezondheids-

een grotere efficiency

door de projeetopdrachtgevers - de or

zette

projecten moeten

naar

een

breder

van

eventuele

te

investeringen. De Bank w i l zieh met

Europees Waarnemingseentrum voor

plaatsen. Elk door de EIB gefinancierd

name vergewissen o l de projecten zul-

de Gezondheidszorg, een j o i n t venture

project

moet

worden

verband

v,/aarde

als

len bijdragen t o t een rendabele verbe-

van de EIB, de Wereldgezondheids-

onderdeel van een reeks diensten in

gezien

t e r i n g van de gezondheid van de men-

organisatie, de Wereldbank, de rege

de gezondheidsseetor

sen waarvoor deze zijn bestemd.

in de desbe-

t r e f f e n d e regio.

ringen van Spanje en Noorwegen en de
Londense Schools of Economics a n d

Geen simpele referenties

Hygiene and Tropical Medicine. Door

met nationale

De EIB kiest dus voor een breder per-

of regionale

spectief w a n n e e r zij de invloed van

Heiaas zijn er geen simpele referenties

tot materiaal en expertise die voor haar

prioriteiten en

haar investeringsprogramma voor de

aan de hand waarvan d i t kan w o r d e n

beoordelingswerk

gezondheidsseetor

bepaald. De EIB coneentreert zieh bij

belang zijn. {') Zo kan zij hear evaluatie-

zondheidsdiensten m o e t e n een sleu-

haar

methodologieen verfijnen.

telrol spelen bij een sterkere o n t w i k -

deling o p aanwijzingen of een project

bijdragen tot een
verbetering van de
gezondheidszorg

beschouwt.

Ge-

deze contecten heeft de EIB toegang

teehniseh-economische

programma)

deel

beoor-

keiing en groei in Europa. Als de EIB

(of

hierbij w i l helpen, dan is het belang-

een helder gedefinieerde Strategie die

uitmaakt van

De kredietportefeuille van de EIB voor de
sector gezondheidszorg

van

reehtstreeks

Ten t w e e d e voert de EIB een actief
programma

in de gezondheidszorg

(soms gericht o p bepaalde landen,
soms o p theme's d i e voor heel Europa
gelden).

Doel

is o m de Bank

niet

alleen voor t e bereiden o p een ade

gezondheidszorg goedgekeurd; daarvan is EUR 1 miljard reeds uitbetaald.
I
Voorbeelden van projecten die met steun van EIB-financieringsmiddelen tot stand zijn gekomen:
• Modernisering van gezondheidszorgvoorzieningen in de nieuwe
Duitse deelstaten. Er worden ziekenhuizen; eiji andere faciliteiten
gebouwd en gerenoveerd als onderdeel vari een moderniseringsen rationaliseringsprogramma;
• Ontwikkeiing van gemeentelijke eersteiijnsvoorzieningen in
Griekenland als onderdeel van een gezondhφidszorgprogramma
in enkele van de minstontwikkelde delen vin het land;
• In Spanje zijn er ziekenhuizen en ondersteunende gemeentelijke
infrastructuren gemoderniseerd.
De EIB onderzoekt momenteel projecten als hiiuwe voorzieningen
voor ouderen en gehandicapten zodat zij zelfstandig kimnen blijven
wonen; ziekenhuisrationaliseringsprogramnias, laboratoria- en
onderzoeksfaciliteiten. AI deze projecten worden beschouwd als
elementen van een bredere strategie om de gezondheids- en sociale
zorg te verbeteren.
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quate reactie op kredietvoorstellen,
maar hear ook t e helpen o p e r a t i o n e l e
prioriteiten voor de kredietverlening
te o n t w i k k e l e n .

De EIB heeft uiteraard niet t o t taak
een

Europees gezondheidsbeleid t e

f o r m u l e r e n . De planning daarvan ligt
in de handen van de afzonderlijke sta
ten die tevens aandeelhouders van de
EIB zijn en haar een mandaat hebben
gegeven. De EIB verlangt echter d a t
projecten in de gezondheidszorg aan
t o o n b a a r consistent zijn met nationale
of regionale p r i o r i t e i t e n en bijdragen

C) Een van de belangrijkste publicaties van
het Waarnemingseentrum is de reeks
Health Care Systems in Transition, die
gezaghebbende analyses maakt van ont
wikkelingen in de gezondheidszorg in
Europese landen.

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Ontplooiing ElB-activiteit in de gezondheidszorg

tot een verbetering van de gezondheidszorg. In het projectonderzoek
wordt ieder voorstel daarom nauwkeurig onderzoeht op vragen als: „is
de kostenstruetuur gezond?", „is het
project coherent?", „ligt het in de lijn
van de interpretatie deor de Bank van
de behoeften van het desbetreffende
stelsel?" enzovoort.

moderniseren, zowel binnen de lidstaten als in de kandidaat-lidstaten. Met
de hulp van haar netwerk partners zal
het projectonderzoek van de EIB zieh
verder ontwikkelen en verfijnen, hoewel het grondbeginsel - de verplichting van de Bank om te investeren in
rendabele gezondheidsprojeeten
onveranderd blijft.

Modernisering van de
gezondheidszorg in
Europa

In de toekomst zal de EIB als grootste
taak wegen moeten vinden waarlangs
haar middelen kunnen worden gebruikt voor projecten die gericht zijn
op de belangrijkste prioriteiten binnen nationale gezondheidsstelsels. In
sommige delen van Europa zal de
modernisering van ziekenhuizen belangrijk blijven; in andere ligt de
nadruk op de noodzakelijke gemeentelijke infrastructuur voor een efficient gebruik van ziekenhuisbedden.

De EIB heeft zieh ertoe verbonden de
reeks en aard van haar activiteiten op
het terrein van de gezondheidszorg uit
te breiden.
Samen met overheden en andere projeetopdrachtgevers zal zij de Europese
gezondheidszorg helpen zieh te

m
EUR 125 miljoen
extra voor
risicokapitaalfondsen
in de Europese Unie
De EIB verboogt haar bijdrage aan het
Europees Mechanisme voor Technologie
(EMT) tot 2 5 0 miljoen. AL· een paraplufonds belegt het E M T in gespecialiseerde
risicokapitaalfondsen die steun bieden aan
de oprichting en ontivikkeling van het op
groei gerichte hightech midden- en kleinbedrijf iti de Europese Unie.
Het fonds is in 1997 opgezet en wordt
door het Europees Investeringsfonds (EIE)

Er liggen ook taken op het gebied van
de ontwikkeiing van faciliteiten,
gewoonlijk op gemeentelijk niveau,
voor de steeds groter wordende groep
ouderen, en voor mensen met geestelijke en/of liehamelijke hendicaps. De
primaire, secundaire en tertiaire zorgniveaus moeten beter worden géintegreerd en de kloof tussen gezondheids- en sociale zorg moet worden
overbrugd. Dit elles betekent een
voile en spannende agenda voor de
EIB. De Bank wil deze uitdaging open
en met de steun van de gezondheidszorg in heel Europa oppakken. •

Nicholas Jennett,
Directoraat Projecten
(+352 4379 8548,
e-mail:n.jennett@eib.org)

beheerd. Het geeft voorrang aan startende
ondernemingen in de MKB-sector, maar
het kan ook worden gebruikt voor ontwikkelingskapitaal ten behoeve van innoverende ondernemingen, vooral in regie's waar
het risieokapitaalhedrijf nog niet zo goed
van de grond is gekomen. EM I-transacties
hebben de vorm van minderheidsdeelnemingen (ten hoogste 25%) van EUR 5 tot
10 miljoen in risicokapitaalfondsen.
Tot op heden is EUR 85 miljoen toegekend uit de eerste tranche van EUR 125
miljoen dat het EMT is toegewezen en
geinvesteerd in 19 risicokapitaalfondsen,
die tezamen over een kapitaal van meer
dan c'cMi miljard euro beschikken.
Naar verwachting zullen de begunstigde
fondsen in meer dan 1000 kleine en middelgrote ondernemingen investeren. Het
EMT zou in totaal zo'n EUR 2 miljard
aan nieuwe investeringen kunnen bewerkstelligen.
Het Europees Mechanisme voor Technologic (EM'E) maakt deel uit van het
„Amsterdam Special Action Programme"
(ASAP) dat de EIB in 1997 heeft opgezet
om haar steun aan werkscheppende investeringsprojecten te vergroten. Met ASAP

De EIB heeft zieh
ertoe verbonden
de reeks en aard
van haar
activiteiten op
het terrein van de
gezondheidszorg
uit te breiden

tracht de EIB met name risieokapitaalfaciliteiten voor het MKB te versterken. Tot
nu toe is ongeveer EUR 750 miljoen vastgelegd voor verrichtingen in vrijwel alle
EU-lidstaten.
Parallel aan de middelen die het Europees
Investeringsfonds namens de EIB beheert,
investeert het ook zelf ongeveer EUR 80
miljoen uit eigen middelen. Voorts
beheert het namens de Europese Unie een
faciliteit die meer specifiek is gericht op
investeringen in jongere of regionale risicokapitaalfondsen met een hoger risicoprofiel. Het EIE heeft in totaal ongeveer
EUR 500 miljoen ter beschikking om in
risicokapitaal te beleggen en de ontwikkeiing van het risieokapitaalbedrijf in
Europa te bevorderen. Het in 1994 opgerichte EIF is de jongste van de Europese
financiële instellingen. Zijn aandeelhouders zijn de EIB (40%), de Europese Unie
(30%) en een groep van 75 financiële
instellingen binnen de Europese Unie
(30%).
Sabine Parisse,
Hoofdafdeling Communicatie
van de EIB
(tel.:-1-352 4379 31 38,
e-mail: s.paris.se@eib.org).
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Op

verzoek

van

de

Raad

van

Ministers en na een positieve uitspraak van het Europees Parlement
heeft

de

EIB

de

zogenaamde

TERRA-faciliteit ingesteld (Turkish
Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Assistance), om tegemoet te komen aan de dringend
noodzakelijke wederopbouw in de
regio Marmara, waar de recente
aardbevingen

grote

verwoestin-

gen hebben aangericht.
Het betreft een kredietfaciliteit van
EUR 600 miljoen veer een période
van drie jeer.
Zodre het officiële mendeet ven de
Europese Unie is ontvengen ze
TERRA zieh cencentreren ep het
herstel en de wederopbouw ven
voornamelijk de vervoers-, energieen milieu-infrastructuur, verwoeste
weningblekken en het kleinbedrijf,
elsmede op de industriële structuur

De eerdbeving ep 17 eugustus, met

den

in de previncies Izmit, Adapazari,

een kracht van 7,4 op de scheel ven

sommige een kracht van 5,6 ep de

Yalove en Belu.

Richter, v/erd gevolgd deer meer

scheel ven Richter hedden. Het effi-

1000

neschekken,

weerven

Waterbeheer domineert de kredietverlening in Turkije
Door haar al lang bestaande kredierverleninf;sactiviteit in Turkije, verkeert de EIB in een goede positie om uitvoerbare projecten vast te stelhrn en
TERRA voorrvarend uit te voeren. De eerste kredieten werden in 1965 verstrekt, toen Turkije zijn
eerste samenwerkingsovereenkomst met de Unie
tekende.
Sindsdien heeft de Bank in totaal EUR 1.30.^ miljoen aan financieringsmiddelen ter beschikking
gesteld. Na een onderbreking in de jaren tachtig,
hcrnam de EIB haar activiteiten in Turkije in 1994.
Tussen 1994 en 1999 heeft de Bank ongeveer EUR
557 miljoen verstrekt. Daarvan is EUR 54Ί mil
joen uit eigen middelen toegekend en EUR 1.1 mil
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joen betreft risicokapitaal dat door de Bank voor de
ETiropese Unie wordt beheerd. In de jaren 19941999 heeft de EIB zieh in Turkije op de volgende
sectoren gericht: waterbeheer (44%), energie
(31%), verbindingen (14%), industrie en dienst
verlening (11%)).
Voorbeelden van in Turkije gefinancierde projec
ten: rioolwaterzuiveringssystemen in Adana,
Diyarbakir, Izmit en Tarsus; modernisering van het
telefoonnet; gastransmissie en -leveringsnetten;
ontzwavelingsinstallaties in het krachtstation
Yeniköy aan de kust van de Egeïsche Zee en de
bouw van niilieuvriendelijkere warmtekrachtstations.

EUROPESE INVESTERINGSBANK
K r e d i e t f a c i l i t e i t voor de w e d e r o p b o u w na de a a r d b e v i n g in Turkije

Donaties aan Turkije en Griekenland
• dagen i P V ^ K r w o e s t e n d e aarcfflMI^Keeiit de EIB
besloten EUR 1 miljoen als noodhulp te schenken voor urgente
herstelwerkzaamheden in Turkije. Het geld zal op aanwijzing van
de Turkse autoriteiten naar een weeshuis in Izmit gaan.

ΠΤΤΤ

De EIB heeft ook EUR 1 miljoen aan Griekenland geschonken
na de aardbeving in September in en rond Athene. De middelen
zullen worden gebruikt voor de reparatie van schoolgebouwen in
de meest getroffen delen, voordat het nieuwe schooljaar begint.
ciële dodencijfer bedreegt 15.370
en er zijn zo'n 26.500 gewonden.
Bovendien zijn ongeveer 250.000
mensen dakioos geworden.

In de afgelopen jaren heeft de EIB humanitaire noodhulp verstrekt
aan landen of regio's die zwaar door rampen zijn getroffen, zoals de
oostelijke deelstaten van Duitsland, Polen en Tsjechië in September 1997, Honduras en Nicaragua in 1998 en Kosovo in mei van
dit jaar.

De grootste schede werd in stedelijke gebieden eengericht, en tref
in de eerste pleets weningblekken
en

kleine

ondernemingen

die

woningen zijn beschadigd. Van de

Volgens huidige ramingen wordt

meestal ep de begane grond van

kleine bedrijven zijn er 10.900 ver-

de schade als gevolg van de eerd-

dergelijke

woest en zo'n 20.000 hebben scha-

beving berekend op EUR 3 t o t 6,5

de epgelepen.

miljerd. De financieringsmiddelen

digd. Volgens het Ministerie van

Naer verwechting zel het BBP eis

tenland moeten worden verschaft

Openbare

gebouwen

gevestigd

waren, meer ook de gemeentelijke
infrestructuur werd zwaer beschaWerken

zijn

er

zo'n

zullen grotendeels vanuit het buigevolg ven deze remp 3 t o t 5%

in de vorm van langlopende steun

66.440 woningen verwoest. Daar-

delen en de economische groei dit

van de Europese Unie, de EIB, de

naast

jaar drukken t o t 0 à -2,5%.

Wereldbank en het IMF.H

zouden

er

ruim

147.000

Een strenge winter

Maar de barre weersomstandlgheden van deze winter moeten nog

Bij vorige aardbevingen bleef de

worden overwonnen. En dat zal

schade veel meer beperkt dan dit-

moeilijk zijn met temperaturen tot

maal en er is snel met wederop-

soms -5 graden Celsius, koude

bouw begonnen. De Turkse rege-

windviagen vanuit de zee en zware

ring heeft bijvoorbeeld al meer

regenval, zo niet sneeuwstormen.

dan

her-

Wie onderdak kon vinden bij fami-

bouwd en opgeleverd voor dege-

5000

wooneenheden

lieleden of vrienden, heeft dat

nen die hun huizen bij de aardbe-

Inmiddels al gedaan. Voor anderen

ving van Adana in juni vorig jaar

bieden de autoriteiten beschutting

hebben verloren. Haar ambitieuze

in snel omgebouwde sociale ge-

doel na de huidige catastrofe is

bouwen en staatsgasthuizen over

dan ook om de wederopbouw van

het hele land. Degenen die echter

huizen te voltooien voor de winter

nog een baan hebben in het aard-

van 200012001 invali. Een deel van

bevingsgebied, kunnen het zieh

de TERRA-facilitelt van de EIB zal

niet permitteren om weg te gaan.

worden gebruikt als ondersteu-

Daarom

ning van de huisvestingsprogram-

steden" verrezen, die vaak onder-

ma's.

dak bieden aan wel 5000 mensen.

zijn

er

vele

„tenten-
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FORUM
19 9 9

P A R I S

Het thema van het Forum, „Euro-

zijn op de in- en uitleenstrategieën

markten: veranderingen op komst", is

van de EIB, heeft de Bank van gedach-

van cruciaal belang voor het welsla-

ten willen wisselen met andere markt-

gen van de Economische en Monétaire

partijen, opinieleiders en academici.

Unie en heeft aanzienlijke gevolgen

Nog voor de derde fase van de EMU

voor het irternationale financiële stel-

van start ging, heeft de EIB al meege-

sel.

werkt aan de vorming van een grote
en gediversifieerde pool van in euro

bp 21 en
22 Oktober
zijn zo'n 400
deskundigen
in Parijs bijeengekomen
om tijdens
het vijfde
jaarlijkse
forum van de
EIB te praten
over de
euromarkten
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Hoewel de nieuwe munt nog maar

luidende Schuldinstrumenten.

één jaar oud is, heeft de euro haar
geloofwaardigheid al aangetoond; de

Begin 1997 heeft de EIB de allereerste

euromarkten bruisen van nieuwe ten-

obligatielening in euro geplaatst en

denzen en marktpartijen zijn druk

sindsdien heeft zij 77 benchmark-

bezig zieh snel aan de veranderingen

emissies in euro of eurotoestromende

aan te passen. De euro wordt al in

valuta's gelanceerd voor in totaal zo'n

brede kringen als internationale valu-

EUR 30 miljard.

ta gebruikt. Emittenten buiten de
eurozone hebben in 1998 en 1999 zo'n

Sinds maart 1999 heeft de EIB getracht

20% in euro luidende obligaties uitge-

via haar EARN-emissiefaciliteit (Euro

bracht en nieuwe emissies van Euro-

Area Reference Notes) zieh te posi-

pese bedrijfsobligatieszijn dit jaar met

tioneren als euro-marktieider, wiens

toegenomen. De gemiddelde

benchmarks direct naast die van de

omvang van euro-emissies is met meer

20%

Europese regeringen komen. De Bank

dan 60% dramatisch gestegen.

wilde met deze leningen en via schuldomwisseling eind 1999 een pool van in

Aangezien de veranderingen in de

euro luidende Schuldinstrumenten van

nieuwe markten duidelijk van invloed

ruim EUR 50 miljard gevormd hebben.

EUROPESE INVESTERINGSBANK
EIB-Forum 1999 „Euromarkten: Veranderingen op komst"

Programma
21 oktober 1999
OPENING VAN HET FORUM:
Sir Brian Unwin, president van de EIB
en voorzitter van de Reed van Bewind
EERSTE ZITTING: „De uitdaging van de eurozone:
een nieuwe dynamische ontwikkeiing"
Voorzitter: Wolfgang Roth, vice-president ven de EIB
Woordvoerders:
Giuliano Amato, minister ven Finencien, Begroting en Economische
Plenning; gouverneur ven de EIB voor Itelië
Felix G. Rohatyn, Amerikeens embessedeur in Frenkrijk, voormelig
Managing Director ven Lezerd Frères and Company, New York (VS)
Jean-Pierre Tirouflet, voorzitter van de read van bestuur en algemeen
directeur van Rhodia (Frenkrijk)
Richard Summers, directeur Continental Europe, 3i Group pic (VK)
Jean-Jacques Laffont, hooglereer economie aan de universiteit van
Toulouse (Frankrijk) en voormalig voorzitter ven de Européen Economie
Associetion

De eerste dag van het Forum werd
het thema in macro-economisch verband bsproken, waarbij men zieh
concentreerde op de invloed van de
monétaire unie op groei en werkgeiegenheid in Europa. Dit thema
vormde in zekere zin een overlapping
van het onderwerp van vorig jaar,
toen het verband tussen investeringen

FORUMDINER met gastspreker
Pedro Solbes Mira, lid van de Europese Commissie en verantwoordelijk
voor Economische en Monétaire Zaken

en

werkgeiegenheid

en

in

het bijzonder het aantrekken van
kapitaal

binnen

beschikbaarheid

de
van

EMU

en

de

risicokapitaal

voor vernieuwende ondernemingen

22 Oktober 1999
TWEEDE ZITTING: „ Veranderingen in de financiële sector in de eurozone "
Inleiding door Alfred Steinherr, Hoofdeconoom van de EIB

aan bod kwam. Een ander thema dat
de eerste dag ter sprake kwam, was
de

wijze

waarop

herstruetureringsproces

het
de

huidige
concur-

EERSTE DEELZITTING: „De herstrueturering van banken"
Voorzitter: Massimo Ponzellini, vice-president van de EIB

rentiepositie van Europe els geheel

Woordvoerders:
Marc Antoine Autheman, directievoorzitter van Crédit Agricole
Indosuez (Frankrijk)
Artur Santos Silva, president van de Benco Portugués de Investimento
(Portugel)
Maurizio Sella, voorzitter van de Italieense benkenvereniging en
Managing Director van Benca Sella S.p.A. (Itelië)

De presentaties en discussies op de
tweede dag waren technischer van
aard. Zo werden de herstructureringen van banken en de rol van kapitaaimarkten besproken.

TWEEDE DEELZITTING: „Een grotere rol voor kapitaaimarkten?"
Voorzitter: Ewald Nowotny, vice-president ven de EIB
l/l/oordvoerders.·
Gerd Häusler, lid van de Directie ven de Dresdner Bank AG (Duitsland)
Fernando Abril Hernandez, hoofddirecteur Financiën, Telefonica S.A.
(Spanje)
Rodolfo Bogni, lid van de raad van bestuur ven UBS AG (Zwitseriand)
Gastspreker:
Dominique Strauss-Kahn, minister van Economische Zaken, Financiën
en Industrie en gouverneur van de EIB voor Frankrijk
SLUITING VAN HET FORUM
Francis MAYER, vice-president van de EIB

zou beïnvloeden.

Gastsprekers waren de Europese
commissaris voor Economische en
Monétaire Zaken, Pedro Solbes Mira,
en Dominique Strauss-Kahn, op dat
moment minister van Economische
Zaken, Financiën en Industrie en
ElB-gouverneur
voor
Frankrijk.
Woordvoerders en afgevaardigden
kwamen uit de banksector en van
andere financiële instellingen, de
industrie, vakbonden, parlementen,
regeringen regionale overheidsorganen, Internationale organiseties, universiteiten en de media, uit alle lidstaten van de EIB en uit vele derde
landen.
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De kern van de
CONCLUSIES
conclusies van dit
VIJFDE EIB-FORUM EIB-forum luidt

nale concurrentie het hoofd kun-

kort en krachtig:

Ten slotte zien wij sinds 1 januari

Francis Mayer
Vice-president

nen bieden.

de euro is geen

1999

doel op zichzelf.

toename van obligatie-emissies in

AI is de euro een

een

buitengewoen

sterke

eure, zoels de heren Häusler, Abril

groot succès - vooralsnog in tech-

en

nisch en Financieel opzicht -

Voerel emissies ven de grote Euro-

de

Bogni

hebben

eengetoend.

munt moel: wel zorgen voor stabili-

pese ondernemingen, die daerdoor

teit en welzijn van de Europese

embitieuze

bevolking lîn haar ooster- en zuider-

gieën kunnen volgen.

ontwikkelingsstrete-

buren. Dat is de meetlat waarlangs
w i j uiteindelijk op middellange terRichard Summers
a Felix G. Rohatyn

m!à

Nu den het tweede deel ven mijn

mijn het welslagen van de euro

betoog, de notering „onvoldoende,

moeten aflezen.

kan beter", det wil zeggen opbouwende kritiek ven onze sprekers.

Er

Jean-Pierre
Tirouflet

zijn

veel

positieve

punten

genoemd, maar ook, ik zal niet zeg-

Het eerste punt ven kritiek kwem

gen negeti 3ve punten, meer veeleer

ven de heren Amato en Summers

een

en betreft de Stelling: „Wij hebben

notenng

„onvoldoende,

kan

beter". Zo zal ik mijn betoog snel

in Europa neg geen grote interne

structureren.

finenciële

merkt

zoels

in

de

Verenigde Steten". Wij hebben de
Marc Antoine
Autheman
& Alfred Steinherr

Guiliano Amato
& Jean-Jacques
Laffont

De invoering ven de eure heeft voor

Europese munt, meer wij hebben

de

niet de geïntegreerde

Europese economie el

vrucht

efgeworpen. Zoels de heren Amato

merkt

en Solbes hebben eengegeven, wes

besteen neg teveel fiscele en wette-

de eure weliswaar niet de eorzaek

lijke ebstekels die we moeten weg-

van de economische

nemen. Volgens de heer Tirouflet

epieving

in

die

Er

kent

delijk gestut omdat er

nog geen gehermoniseerde fiscele

gunstige

monétaire

voorwaerden

zijn gesehapen, zowel wat de histo-

en

Europese

verdient.

Europa, maar heeft zij haar wel duiuitermate

het

Europe

finenciële

seciele

context

bedrijfsleven
zoels

in

de

Verenigde Steten.

risch lege rente betreft eis ten aanArtur Santos Silva
& Maurizio Sella

zien van d ì buitenwereld met een

Tweede

pariteit ten opzichte van de dollar

kritiek:

die wij allen, denk ik, juist zullen

Steinherr

achten.

voor twee aentrekkelijke, meer ver-

punt

ven

de heren
hebben

epbouwende
Autheman

en

gewearschuwd

keerde opiossingen. De eerste is
„de strijd em coûte que coûte de

zeker

grootste te willen zijn". De heer

niet

de

eorzaek

herstructureringen

Rodolfo Bogni

Ewald Nowotny
& Fernando
Abril Hernandez

Gerd Häusler

In het bedrijfsleven was de eure
en

ven

de

fusies

in

Steinherr

heeft

duidelijk

eenge-

Europe, zoals de heren Santos Silva

toend det scheelvergreting bij het

en Sella hebben gesteld, meer de

winststreven

nieuwe munt heeft deze ontwikke-

wondermiddel is, of het nu geet om

iing

netionele of grensoversehrijdende

wel

duidelijk

versneld.

Verscheidene woordvoerders

heb-

ven

benken

geen

reorganisaties.

ben erop gewezen dat deze fusies

/
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en ecquisities te meer interessant

De heer Autheman heeft gewezen

waren omdat het grensoversehrij-

ep een tweede enjuiste epiossing,

dende operaties betrof, det wil zeg-

nemelijk de fusie/ecquisitie em een

gen det er echte Europese groepen

Europese dimensie te bereiken. Hij

worden gevormd die de internatio-

heeft eengetoend det een fusie vol-

EUROPESE INVESTERINGSBANK
ElB-Forum 1999 „ E u r o m a r k t e n : Veranderingen op k o m s t "

haar stabiliserend effect, wat de Europese
—-nomie een kracht geeft die enkel door de
enigde Staten wordt geëvenaard. Zelfs de
o-sceptici moeten toegeven dat de stabili;nde gevolgen heilzaam zijn voor het hele
:rnationale financiële stelsel, dat vorig
• minder zeker was geworden.

gens hem elleen verstendig is wenneer het om een zeer gespecieliseerde
gerichte

en

sterk

ectiviteit

internetioneal
geet:

bijvoor-

beeld „corporete finence",
teelmerkten

enzovoort.

kepi-

Dit

zou

il men echter alle vruchten plukken van
moeten er gunstige voorwaarden worden
n. In dat verband wees de heer Strauss-Kahn op het leerproces dat hij en zijn collega-ministers van Financiën doormaken in
de euro II-groep wat betreft samenwerking en overleg inzake
ieders nationaal economisch beleid. 'Voorts is de Europese Centrale
Bank geleidelijk aan een dialoog begonnen met de euro 11-groep,
en dit procès moet worden verdiept.

deerentegen niet het juiste middel
zijn voor reteilbenken, de algemene benken; dearbij geeft hij de
voorkeur aen semenwerkingsevereenkomsten, die elke benkergeni-

De euro is ook een asset voor de Europese groei, stelde hij. De stabiliteit die de munt heeft gebracht heeft ongetwijfeld de nadelige
effecten voor de Europese economie van de internationale financiële crisis in 1998 en begin 1999 verzacht.

setie heer eigen netionele ef lokale
identiteit laten behouden.
Is het puur toevel - meg ik hieraan
toevoegen - det dit ook de stretegie is die het Crédit Agricole volgt
bij

hear fusie

met

Indosuez

in

Frenkrijk en ven de semenwerkingsovereenkemsten tussen Itelieanse
en

Portugese

banken,

gesteund

deor de uitruil van minderheidsdeelnemingen?
Het derde punt ven epbouwende
kritiek is voernemelijk ven de heer
Amato efkemstig, die ons heeft
aangetoond dat wij nu weliswaer in
Europe het juiste mecro-econemische en meneteire keder hebben,
meer neg niet de

Momenteel werkt de Europese Unie met nieuw elan aan volledige
werkgeiegenheid en vijf lidstaten hebben dit al bereikt. Cruciale
beleidsinstrumenten hiervoor zijn coördinatie van het nationale
economische beleid van alle deelnemende landen en de stimulering
van innovatie, hoofddoel van zowel het Portugese als het Franse
voorzitterschap in het jaar 2000. Tegelijkertijd moeten de lidstaten
van de Europese Unie zieh blijven inspannen om de openbare
uitgaven, inflatie en rentevoet te Verlagen overeenkomstig de
convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht. Als aan deze
voorwaarden is voidaan en mits het economisch klimaat gunstig
blijft, heeft de heer Strauss-Kahn er vertrouwen in dat de lidstaten
van de Europese Unie in 2002 voldoen aan het criterium in het
Verdrag betreffende de overheidsuitgaven. Dit zal de geloofwaardigheid van de euro duidelijk ten goede komen en het de Europese
Unie mogelijk maken zieh volledig op haar werkgelegeidieidsdoelstellingen te richten.

noodzekelijke

structurele hervermingen

hebben

doorgevoerd. Hij richtte zieh els
minister ven Finencien tot de Euro-

zijn van het, wellicht geen „Ameri-

Europees institutioneel stelsel met

pese regeringen.

keense wonder", maar toch zeker

Commissie,

Reed

de robuuste economische gezond-

Perlement.

Venuit

Ik zal eindigen met de stimuleren-

heid van de Verenigde Steten. Hij

bevinden wij ons min of meer in

de

heeft er drie genoemd: in de eerste

dezelfde situetie aen weerszijden

pleets een bijzonder complex insti-

ven de Atlantische Oceaen. Meer

woorden

ven

Ambessedeur

Rohatyn en professor Laffont.

en

Europees

dit

oegpunt

tutieneel en politiek stelsel, det

volgens de heer Rohetyn hebben de

De heer Rohatyn heeft uitgelegd

zeker niet onderdeet -

het

Verenigde Steten het economische

wat volgens hem de ingrediënten

maar even ze te stellen - voor ons

voerdeel det hun schip ven steet

em
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model det volgens hem sterk ver-

De toon van de rede van Pedro Solbes was optimistisch: het huidige
herstel van de Europese economie belooft een l^Wurige période van
duurzame economische groei en nieuwe werkgeiegenheid in te luiden.

ouderd is, en het model ven de
„checks end belences" ofwel van
Locke-Montesquieu,

det

in

zijn

egen veelbelovend is, omdat het is

Dit succès is vooral gebaseerd op de Economische en Monétaire
Unie en de invoering van de euro. "Wil dit van blijvende aard zijn,
--"l·^-- ..-·'-••• ,. dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voidaan, verkiaarde de commissaris. De lidaten moeten de criteria van het Stabiliteitspact
ijven naleven - vooral wftt de publieke uitgan betreft - en hun najtic^nale economische
ileid op elkaar afstemiieiii; zij moeten het
Ijsstabiliteitsbeleid van de Europese Centrale
Ink steunen en hard werken aan structurele
irvormingen om hun markten effieiënter en
Hcibeler te maken. De ECjB zou moeten bijdra1 aan de groeidoelstellingen van de Europese
lie zonder haar doel van prijsstabiliteit uit het
; te verliezen.

gebaseerd ep een veelheid

gen en op trensperentie en infermetie

in

elle

meetscheppelijke

geledingen.
Als Frensmen ben ik dus velkomen
gerustgesteld:
medel

ven

weliswaer

is

EIB-Forum,
dat op 19 en 20
oktober 2000

neer de mening ven de heer Leffont
verouderd, maar het model van de
toekomst is toch ontwikkeld door
de grote Montesquieu. •

in Brennen zal
plaatsvinden, zal
zieh richten op de
regionale
ontwikkeiing en
uitbreiding

De Europese commissaris is een groot voorständer van toetreding
van de vier „pre-in"-landen, wat zowel in huiï belang als in het
belang van de euromarkt zelf is. Een monétaire unie van de vijftien
F.iirnne.se lirlsraten is vpen e i n d n n n r . aanaeiiprk rip kanrlirl^at-lirlsra-

ten ook de toetreding tot de EMU en de invoering van de euro als
doel hebben. Het zal gaan om een geleidelijk procès dat zieh niet
automatisch met de toetreding tot de Europese Unie zal voltrekken.
Na hun toetreding zal er hoogstwaarschijnlijl^ ei:n overgangsperiode noodzakelijk zijn waarin de nieuwe lidstaten zieh voorbereiden
op het lidmaatsehap van de EMU. De duur van deze période is
affiankeiijk van hun vermögen aan de voorwaarden van het Verdrag
te voldoen.

De Proceedings van het
EIB-Forum 1999 worden
begin 2000 gepubliceerd
en zijn gratis verkrijgbaar
bij de hoofdafdeling
Communicatie van de EIB,
fax: (+352) 4379 3189.

veert op een oceeen ven weerber-

Professor Leffont heeft ons gehol-

gen.

Ten tweede de Amerikaanse

pen de concrete feiten die in dit

ondernemersgeest, die neg altijd

Forum eer de orde zijn gekomen in

Nadere informatie over

zeer sterk is en elom in de samen-

historisch perspectief te zien. Hij

het EIB-Forum kan worden

ten

heeft ons teruggeveerd near de

ingewonnen bij

slotte het bestaen van een weer

tijd van cle Verlichting en bene-

Yvonne Berghorst,

volkskepitelisme in de Verenigde

drukt det ?r een de veerevend ven

hoofdafdeling Communicatie,

Staten, meter van de groei. En hij

de 21ste eeuw nog twee medellen

tel.: (+352) 4379 3154,

stelde het ze: „De

ven

e-mail: y.berghorst@eib.org.

leving

erkenning

vindt,

en

Amerikaense

economische

ontwikkeiing

burger gedraagt zieh eerder els

besteen: het model ven Rousseeu-

eandeelhouder den els kiezer".

Robespierre, het Frense Jacebijnse

pagina i6 I EIB M E D E D E L I N G E N 3-1999

het

Rousseeu-Robespierre

•e gevolgen van de invoerjng van de euro op de
} Europese financiële markiteij zijn aanzienlijk,
ook wat de marktintegratie betreft. Dit is eenicdntinu procès en de
Europese Commissie beschouwt dit integratijebpleid als prioriteit,
zoals in haar Actieplan van mei 1999 is vastgejle^d.

Het volgende

aan

politieke en economische waarbor-

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Balkan: ΕΙΒ maakt een lijst van prioritaire infrastructuurprojecten
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In totaal zijn zo'n 70
bruggen tijdens het
conflict in Kosovo

beschadigd of
verwoest.

Balkan: EIB maakt een lijst van
prioritaire infrastructuurprojecten
De ElIB-studie „Basic infrastructure investments
in South-Eastern Europe" (investeringen in de
basisintrastructuur in Zuidoost-Europa ) geeft een
eerste lijst potentiële infrastructuurprojecten die
door "de Taskforce voor de Balkan van de Bank zijn
vastgesteld.
Het onderzoek is gericht op wegen, spoorwegen,
havens, luchthavens, elektriciteit, aardolie, gas, telecommunicatie en de watersector, met inbegrip van
de Donau. Uitvoering van de projecten zou in
totaal zo'n EUR 6 miljard kosten en ten minste drie
tot vijf jaar vergen. De EIB stelt voor het voortouw
te nemen in de financiering van de infrastructuur in
deze regio.
De EIB speelt al een vooraanstaande rol in de
financiering van de aanieg van infrastructuur in
Albanie, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonie en
Roemenië. Zij wacht nu op het groene lieht van de
Europese Unie om ook in Kosovo zelf van start te
gaan.
Sir Brian Unwin, president van de ETB, heeft de
Studie eind September in Washington toegclicht
voor de Stuurgroep op hoog niveau (van de belangrijkste geïndustrialiseerde landen en internationale
organisaties) voor economische coördinatie in
Zuidoost-Eluropa.

Over de situatie op de Balkan zei Sir Brian Unwin:
„Aangezien de investeringsbehoeften enorm groot
zijn en de financiële middelen uitermate schaars,
is het van cruciaal belang eerst heel duidelijk
investeringsprioriteiten vast te stellen in nauwe
samenwerking met de regeringen van de betrokken
landen, en voorts strenge beoo'rdelingscriteria toe
te passen en aan te dringen op een adequaat
economisch rendement. Ik ben van mening dat
de EIB het heft in handen moet nemen wat de
infrastructuur betreft en wij zijn hierop volledig
voorbereid."

Potentiële
projecten
voor zo'n

EUR 5 miljard

De EIB heeft in juni een Taskforce voor de Balkan
opgezet om de investeringsbehoeften te beoordelen
en prioritaire projecten in het naoorlogse ZuidoostEuropa vast te stellen. De Taskforce bestaat uit
een team bankiers, economen en ingénieurs die
ervaring hebben met het vaststellen van infrastructuren op het gebied van vervoer, telecommunicatie, energie en milieu, waarvan het herstel
hoge prioriteit heeft en waarvoor de EIB snel langetermijnkredieten beschikbaar kan stellen. De
Taskforce coördineert ook de activiteiten van
de EIB in bedoelde regio met de Europese
Commissie, de coordinator voor het Stabiliteitspact
en de overige internationale finaneieringsinstellingen die meewerken aan de wederopbouw van de

Balkan.
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dat er geen scheepvaart voor lange

Infrastructuren in c/e traditionele betekenis
van vervoer, energie, telecommunicatie en
water zijn de sieutelfactoren voor economische groei. In sommige la nden in ZuidoostEuropa hebben dergelijke basisinfrastructuren ernstig onder de recente conflicten te
lijden gehad en zijn door de oorlogshandelingen zodanig beschadigd dat grote delen
niet meer kunnen worden gebruikt. Maar
mogelijk nog ernstiger schade werd veroorzaakt door het indirecte effect van de conflicten, zoals inkomensachteruitgang en
gebrek aan onderhoud.

afstanden mogelijk zal zijn zolang
de route niet is vrijgemaakt, wat
waarschijnlijk neg een aantel jeren
zal duren. De economische gevolgen
van de zware schade en de blokkering van hoofdroutes zijn ernstig
en dat zal nog vele jaren duren, ook
al worden er voorlopige structuren
of regelingen (veerboten) doorgevoerd.
In de voormalige Republiek Joegoslavië heeft het recente conflict in
Kosovo van maart tot juni 1999 geleid

Het ElB-onderzoek naar de wederop-

de regio ook gezorgd voor ernstige

tot grote schade aan de infrastruc-

bouw van de infrastructuur op de

indirecte

zoals verwaar-

tuur. In een eerste raming gaat men

Balkan bed tot doel het kader te

lozing v<m periodiek en dagelijks

ervan uit dat zo'n 50 bruggen voor

gevolgen

beschrijven voor de ontwikkeiing van

onderhoud, wat een steeds grotere

autoverkeer beschadigd of verwoest

de regionale infrastructuur en een

toi gaat <;isen, gezien de kosten van

zijn, waarvan 9 over grote rivieren

basis te bieden voor de definitie van

het noodzakelijke herstel.

(de Donau en de Sava) en 8 in Kosovo.

eventuele prioritaire projecten. De

In totaal zijn zo'n 19 spoorbruggen

regio bestaat uit Albanie, Bosnië-

Inkomensdaling

be-

beschadigd en 5 spoorwegstations.

Herzegovina, Kroatië, de Federale

lastinginkomsten zorgden ook voor

De belangrijkste weg- en spoorver-

Republiek Joegoslavië, de voormalige

besnoeiingen op onderhoud en ver-

bindingen zijn de wegen tussen de

Joegoslavische Republiek Macedonie

nieuwing, wat heeft geleid tot een

Hongaarse grens, Belgrade, Skopje

- een groep landen waarnaar ook wel

nog snellere achteruitgang. Dit werd

en de Bulgaarse grens; tussen Servie

en

geringere

wordt verwezen als ZOE-5 - evenals

nog verergerd door het ontbreken

en Kosovo, en tussen Servie en Mon-

Bulgarije en Roemenië.

van hervormingen, die de financiële

tenegro. Daarnaast schat men dat er

belasting van civiele infrastructuren

12 luchthavens ernstige schade heb-

De oorlogen en conflicten die in

hadden kunnen verschuiven van de

ben epgelepen.

grote

voormalige

toch al verarmde steten naar kosten-

Joegoslavië zijn uitgebarsten, hebben

dekkende mechanismen op basis van

Bij de beoordeling van de behoeften

grote schade aan de infrastructuur

het beginsel van „de gebruiker be-

aan infrastructuurherstel na de recen-

aangericht. Naast rechtstreekse scha-

taalt".

te conflicten moet ook rekening wor-

delen

van

het

de, heeft de période van onrust en
economische

achteruitgang

in

den gehouden met de verschuiving in

de

Voor Bosnië-Herzegovina zijn er uit-

handel en verkeer die er in een aantal

jeren negentig in een groot deel van

voerige sehaderamingen gemaakt. In

gebieden heeft plaatsgevonden, wat

dit land zijn er reeds goede vorderin-

de nadruk op nieuwe wegen of inves-

gen

teringen kan billijken. Door de funda-

in

het

wederopbouwproces

gemaakt, maar er moeten nog grote

mentele geostrategische kenmerken

investerirgen worden verriebt in het

van dit deel van Europa blijft het

herstel en de versterking van Syste-

belang van vele eeuwenoude han-

men,

delsroutes onverminderd groot, zoals

alsmede in nieuwe, adequate

instellingen in de sectoren spoorwe-

blijkt uit de kortste

gen, energie en water.

voor de

verbindingen

Een

aile

Donau. Zo lopen de routes voor weg-

stroomgebied

en spoorverkeer en de energievoor-

noordwest-zuidoosthandel

längs de rivieren de Sava en de
11

pagina iS I EIB M E D E D E L I N G E N 3-1999

hocfdelement
landiîn

in

het

waarmee

van de Donau - waarvan vier in

ziening die Griekenland als lidstaat

bedoelde regio - te maken hebben,

van de Europese Unie met de overige

is het wegvallen van de scheepvaart

lidstaten verbindt, door deze landen.

op de Genau. De verwoesting of

Zij zijn dan ook in het netwerk van

beschadiging van een reeks belang-

paneuropese

rijke bruggen over de rivier betekent

opgenomen (zie kaart).

trensportdoorgangen

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Balkan: EIB maakt een lijst van prioritaire infrastructuurprojecten

Wanneer donoren grote aandacht
voor een bepaalde regio tonen, is het
begrijpelijk dat de betrokken landen
de neiging

hebben

projecten en

investeringen voor te stellen, die de
gebruikelijke nauwgezette aandacht
voor economische en financiële criteria ontberen. Deze neiging wordt
neg versterkt als er nadruk ligt op
projecten die aan politieke richtsnoeren beantwoorden, zoals een grotere
regionale integratie, in plaats van
aan economische, op de vraag gebaseerde overwegingen.
Zoals elders is ervaren, hebben grensoversehrijdende projecten vaak een
minder duidelijke economische rechtvaardiging dan projecten die passen
in de netionele

('orridor IV

hoofdprioriteiten.

Grensoverscbrijdend weg- en spoor-

Paneuropese
verbindingen

Berlijn/Nürnberg-Praag-Boedapcst C'onstança/
Thts.saloniki/Istanbul

Corridor V

Venetië-Triëste/Koper-Ljubljana-Boedapest-Uzgorod-Lvov

Vcrtakking B
Vcrtakking C".

Rijeka-Zagreb-Boedapest
Ploce-Sarajevo-Osjek-Boedapest

een land. Elektriciteits- of watervoor-

Corridor VII

Ooiiau en havens

zieningsprogramma's waarbij

(Corridor Vili

verkeer is vaak minder druk den verkeer längs netionele hoofdroutes of
verkeer tussen grote egglomeraties in
twee

Durrcs-Tirana-Skopje-Sofia-Varna

of meer landen zijn betrokken, zijn
vaak extra gecompliceerd en omge-

('orridor IX

Hclsinki-St.Petersburg-Moskou/1'skov-Kicv-Ljubasevka('hi.siiidu-Boekarest-Dimitrovgrad-Alcxandropolis

C^orridor X

Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopje-VelesThessaloniki

Vcrtakking A
Vcrtakking B
Vcrtakking ('

Bocdapest-Novi Sad-Beograd
Nis-Sofia op Corridor IV naar Istanbul
Vclcs-Bitola-Florina-Via Egnatia

ven met bepeelde onzekerheden. Er
moet dus een nieuw evenwicht worden gevonden wearbij de nadruk ligt
op de gebruikelijke

financierings-

criteria van internationale financieringsorganisaties, die verband houden met economische rechtvaardigingscriterie zoals een analyse van de
vraag, van het economisch rendement en van de milieueffecten, aanbestedingscriteria en de prejectuitvoering.

GeselecteercJe projecten
Er worden in de huidige situatie typische projectsuggesties in bepaalde
deelsectoren gegeven voor investeringen over een période van drie tot
vijf jaar. Zij dienen ter illustratie van
projecten die op het eerste gezicht
aan bepaalde rechtvaardigingscriteria beantwoorden (een uitvoerige
analyse moet hierover echter nog
definitief uitsiuitsel geven) en overeenkomen met het doel van regionale economische integratie. Het aldus

vastgestelde bedrag voor de ZOEregio beloopt ongeveer EUR 6 miljard.
De geselecteerde projecten zijn enkel
als voorbeeld bedoeld. Essentieel in
dit verband is het feit dat de selectie
is gebaseerd op een reeks criteria,
waaruit gevoeligheid blijkt voor
enkele van de hoofdpunten die er
zijn vastgesteld, evenals inachtneming van erkende economische,
financiële en milieunormen. De relatief grote nadruk op de vervoerssector weerspiegeit de wezenlijk belangrijke rol ervan als instrument van
regionale integratie, maar is deels
ook het gevolg van ingewikkelder

projectvoorbereidingen
andere sectoren.

in

enkele

In het vervoer lijkt het duidelijk dat
netwerken en toegangswegen tussen
de betrokken buurlanden onderling
en met de Europese Unie verbeterd
moeten worden, hoewel elk groot
project afzonderlijk natuurlijk meet
worden gerechtvaardigd. Prioriteit
hebben
de
hoofdverbindingen
(Corridor VIII OOST-WEST, Corridor X
NOORD-ZUID, Corridor V NOORDOOST-ZUIDWEST en Corridor IV
NOORDWEST-ZUIDOOST). Bijzondere
nadruk verdient het dringend noodzakelijke herstel van de internationale scheepvaart op de Donau (Corridor
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VII) als handelsroute tussen Midden-

Geselecteerde p r o j e c t e n (enkei ter niustratieì
Setter

Europa en de Zwarte Zee.

Projecten

Landen

Voltooiing en aanpassing aan adequaat r.iveau van
belangrijke delen van dc Oost-Wesrverb nding

Albanie, FYROM
Bulgarije

Voltooiing/herstcl op adequaat niveau \;in
belangrijke delen van de Noord-Zuidverbinding

.Mbanië, BosnicHcraegovina
FYRt)M, FRY
(incl. Kosovo)

CORRIDOR V

Voltooiing van belangrijke delen van dc NoordoostZuidwesrverbinding op adcqviaat niveau

Bosnië-Heizegovina
Kroatië

waarbij een passende prioriteitenstel-

CORRIDOR IV

Bouw van belangrijke brug over de Don tu

Bulgarije,
Roemenië

en financiële baten van elke koppe-

Voltooiing van grensoversehrijdende spcorlijn
naar Bulgarije (wordt nader ondcrzocht)

FYROM

van een kwalitatief goede energie-

CORRIDOR X

Vernieuwing van belangrijke delen van Ket spoornet

Bt)sniëHeraegovina

CORRIDOR V

Vernieuwing van belangrijke delen van Let spoornet

Bosnië-Herzegovina

enkele uitzondering na, zal er waar-

CORRIDOR IV

Voltooiing/vernieuwing van belangrijke delen
van het spoornet

Bulgarije

schijnlijk geen nieuwe stroomcapaci-

Waterwegen
CORRIDOR Vili

Vernieuwing van de havens v.in Durres en Burgas

Albanie
Bulgarije

CORRIDOR VII

Herstel van de scheepvaart op de Donau

FRY, Roemenië

kader is hier van het grootste belang.

Luchthavens

Tcrminalinfrastructuur Tirana/Rinas - Skopje

Albanie, FYROM

Ten slotte zijn er in de watersector

Albanic/FYROM
Bulgariie/FYROM
Bosnië-Herzegovina

ook talrijke investeringen mogelijk,

Wegen
CORRIDOR Vili
CORRIDOR Χ

Spoorwegen
CORRIDOR \TII

Elektriciteit
Hoogspanningsvcrbindingcn

Zo lijkt op energiegebied, overeenkomstig de omschreven prioriteiten
in de talrijke studies op dit terrein, de
onderlinge aansluiting van de nationale netwerken een geschikt doel,
ling en de rechtstreekse economische
ling, evenals de bredere doelstelling

Vrutok-Burrel
Blagoevgrad-Dubrovo
Sarajevo-Mostar-Bileca

voorziening in de regio niet uit het
oog mögen worden verloren. Op een

teit nodig zijn. De telecommunicatie
is typisch een terrein voor de particulière sector en een concurrerend

waarbij de nadruk ligt op de langeretermijnstrategie van een verbetering

Stroomopwekking

Vjosa River - waterkracht

Albanie

ven het water- en rioolweterbeleid in

Distributie

Vernieuwing in het hele land

Bosnië-Herzegovina

de regio.

Aardolie en -gas
CÌÌislciding

Mogelijke aansluiting met (.ìriekenland ot Italie

Albanie

Olie- en gastransit

Deel van het Kaspische-Zeeproject

Bulgarije

Gastransmissie en
-distributie

Systcemvernieuwing, m.i.v. S C J \ D A en vervanging
leidingen

Roemenië

Stadsverwarming
Cieneratie en distributie

Banja Luka

Bosnië-Herzegovina

Modernisering en uitbreiding

Aile landen

Mobilofoonnetten

Uitbreiding

Alle landen

C^hridmeer
Bovenloop Vardar
Dojranmeer

Albanië/FYROM
FYROM,
FYROM/Griekenland

Watervoorziening en
waterzuivering

Beheer gevaarlijk
afvaiwater

ten te definieren en uitvoerbaarheidsonderzoeken te verrichten, projecten

Telecommunicatie
V.istc nctrcn

Water en rioolwater
WaterbcschcrmingsstclscL

De regio kent ernstige knelpunten
wat betreft het vermögen om projec-

uit te voeren, aanbestedingen uit te
schrijven en toezicht te houden. Dit
zou een startpunt kunnen zijn voor
een gecoördineerd antwoord van de
hoofddonoren, in de tränt van een
specifiek mechanisme voor projectvoorbereiding en -implementatie. Gezond projectonderzoek en -evaluatie,

Middelgrote steden
Middelgrote steden
Middelgrote steden
Boekarest

Albanie
Bulgarije
Kroatië
Roemenië

Donau

FRY
Bulgarije
Roemenië

die alle aspecten van de projectcyclus
in de regionale dimensie ervan dekken, zal uitermate belangrijk zijn.
Betrokkenheid van de particulière
sector zal in bepaalde sectoren, zoals

De resultaten van het onderzoek zijn bijeengebracht door Axel Hörhager van de Taskforce
van de EIB voor de Balkan en zijn gebaseerd op bijdragen van Christopher Hurst en Kristian
Uppenberg (economen), Philippe Ostenc (vervoer), Heiko Gebhardt (energie). Mark Pevsner
(telecommunicatie) en Barend Stofkoper (water). De algemene leiding lag in handen van
Massimo d'Eufemia, coordinator van de Taskforce voor de Balkan, er Walter Cernoia,
directeur Kredietverlening in Midden- en Oost-Europa.

de telecommunicatie, een belangrijke
kapitaalbron kunnen vormen. Structurele hervormingen ten behoeve
van een beter sectoraal beheer en
een grotere regionale samenwerking
zullen bijdragen tot de geleidelijke

De volledige tekst van de Studie is beschikbaar op internet (www.eib.org).
Nadere informatie over de Taskforce voor de Balkan is verkrijgbaar op
telefoonnummer +352 4379 7427, e-mail BalkanTaskForce@eib.org.
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vorming van een besisinfrastruetuurnet ter ondersteuning van de economische groei in de regio. •

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Financiering van een duurzame stedelijke ontwikkeiing

Goed functionerende steden spelen
een cruciale rol bij de versterking van
het concurrentievermogen van de
Europese economie, omdat zij mede
voor nieuwe werkgeiegenheid zorgen en de kwaliteit van het bestaan
bevorderen van de grote meerderheid van de bevolking van de
Europese Unie.
Investeringen in stedelijk vervoer,
stadsvernieuwingsprogramma's
en
de bescherming van het historisch,
eultureel en architecturaal erfgoed
van Europees belang komt sinds 1987
in aanmerking voor kredieten van de
EIB.
Maar ook daarvóór al steunde de
Bank investeringen in de stadsvernieuwing in regionale-ontwikkelingsgebieden, vooral in de industriesteden in Noord-Europa die te lijden
hadden onder zware omschakelingsproblemen, en in de snelgroeiende
egglomeraties in de MiddellandseZeelanden. Sinds 1988 reikt de actieradius van de stadsvernieuwingsactiviteit van de Bank op dit terrein

Eind oktober heeft de EIB een overeenkomst getekend met het gemeentebestuur van Venetië voor een kredietlijn van EUR 52 miljoen (ITL 101
miljard) ten behoeve van programma's ter verbetering van het stedelijk
milieu.
De middelen zijn bestemd voor de infrastructuur van het historisch centrum en Mestre, zoals verbetering van het vervoersnet, aanieg van speciale
banen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en fietsroutes, het herstel
en aanbrengen van wegdek en verkeerscontrolesystemen. Ook wordt steun
geboden aan het behoud en de restauratie van het artistieke en architectu"** erfgoed en aanpassing van de gebouwen aan de veiligheidsnormen.
het milieu betreft, worden de waterbeheervoorzieningen gemodernil en het verwerken van vaste afvalstoffen gerationaliseerd.
Deze lening ligt in de lijn van vorige EIB-kredieten (van in totaal EUR 1.30
miljoen) ten behoeve van het behoud van het architecturale erfgoed
(1983), het behoud en de zuivering van de lagune van Venetië (1989) en de
bescherming van het historisch centrum (1996). Al deze projecten maken
deel uit van een géintegreerd actieplan op lange termijn van de nationale
overheid om het stedelijk milieu van Venetië te beschermen.

verder dan de ontwikkelingsgebieden
en worden ook investeringen gesteund die ernstige Problemen van

economische achteruitgang helpen
tegengaan en die deel uitmaken van
een stadsontwikkelingsprogramma.
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Ongeveer 20% van de bevolking in de Europese Unie
woont in grote steden van meer
dan 250.000 inwoners, 20% in
middelgrote steden van 50.000
tot 250.000 inwoners en 40%
in kleinere steden met een
bevolking van 10.000 tot
50.000. Stedelijke gebieden
kennen grote verschillen in
economische
structuur
en
regionale
functies,
sociale
samenstelling, demografische
structuur en geografische ligging. Ondanks hun diversiteit
hebben de steden in heel
Europa echter de uitdaging van
de stadsontwikkeling gemeen.

De EIB heeft aan dergelijke projecten
steun verleend via zeer verschillende
projeetopdrachtgevers, van nationale
en lokale overheden tot nutsbedrijven en ontwikkelingsbureaus.

Nieuw in de
financiering van
stadsvernieuwingsprojecten onder
ASAP is ElB-steun
aan sociale
woningbouw

Voorbeelden uit de begintijd van de
ElB-steun ten behoeve van milieubescherming, stadsvernieuwings- en
stedelijke
infrastructuurprojecten,
zijn te vinden in Italie, Spanje,
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, lerland, Frankrijk en Duitsland.
Dergelijke programma's verschillen
qua omvang en implementatiestructuren, maar het algemene doel was
altijd versterking van de stedelijke
economische ontwikkeiing en aanpassing aan veranderde economische
omstandigheden. De investeringen
waren bedoeld om het bedrijfsleven
te stimuleren, de particulière sector
te kietrekken, de arbeidsmarkt te verbeteren en het Europese culturele
erfgoed te behouden.
Tussen 1988 en 1996 heeft de Bank
stadsvernieuwingswerken
gefinancierd in Valencia en Barcelona en op
de Balearen (Spanje). Soortgelijke
projecten werden ook gesteund in
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Denemarken (Kopenhagen), Frankrijk (Lyon en Marseille), Duitsland
(Düsseldorf en München), lerland
(Dublin), Portugal (Lissabon) en het
Verenigd Koninkrijk (Birmingham). In
Italie heeft de EIB hoofdrioolstelsels
in het stroomgebied van de Po gefinancierd, dat 3,5 miljoen mensen ten
goede kwam, voornamelijk inwoners
van stedelijke gebieden, evenals restauratiewerkzaamheden in de historische centra van vele steden (Bologna, Ferrara, Genua, Macerata,
Milazzo, Monreale, Pompei, Savona,
Trento en Venetië).

Kredieten voor de
stadsvernieuwing
na ASAP
In zijn resolutie over Groei en Werkgeiegenheid heeft de Europese Raad
van Amsterdam in juni 1997 de EIB
verzocht haar kredietverlening te versterken voor investeringen die bijdragen tot hst scheppen van banen. Als
reactie hierop heeft de EIB haar Amsterdam Special Action Programme
(ASAP) opgezet.
Het programma ìs gericht op steun
aan investeringen in sectoren die
nieuwe v/erkgelegenheid scheppen.

in het bijzonder risicokapitaal voor
het snelgroeiende, vernieuwende
midden- en kleinbedrijf, in de arbeidsintensieve sectoren gezondheidszorg en onderwijs, in stadsvernieuwingsprogramma's, milieubescherming en transeuropese netwerken.
De rehabilitatie van verarmde gebieden en de vorming van bedrijvenparken in steden betekenen arbeidsintensieve
kapitaaiinvesteringen. Dergelijke stadsvernieuwingsprogramma's kunnen de lokale
economie nieuw leven inblazen, de
sociale integratie bevorderen en
werkgeiegenheid scheppen. Volgens
ramingen van de EIB zorgt een nieuwe investering van EUR 1 miljard in
de industrie voor 4.000 tot 5.000
vaste banen naast tijdelijke werkgeiegenheid in de bouwfases. Daarnaast
kan de aanieg van openbare infrastructuren een belangrijk vermenigvuldigend effect hebben op de totstandkoming van werkgeiegenheid,
zowel tijdens als na de bouwperiode,
door de invloed ervan op investeringen van de particulière sector.
Tussen juni 1997 en november 1999
heeft de Bank leningen van in totaal

EUROPESE INVESTERINGSBANK
Financiering van een duurzame stedelijke ontwikkeiing

compleet nieuwe wijk, met kantoren,
EUR 3,8 miljard beoordeeld en goedwinkelstraten, appartementsgebou
gekeurd voor zo'n 30 stadsvernieuwingsprojecten of -programma's
wen en vrijetijdszones.
in 10 lidstaten. Daarvan zijn el leningovereenkomsten getekend voor EUR
Ook het herstel van de meest vervel2,3 miljerd. Nieuw in de kredietverlen woningen in 14 goedkope woonlening voor stadsvernieuwijken („bairros") in Lissawing onder ASAP is de
bon is door de EIB gesteund.
financiering
van
sociale
De werken omvatten voorSteden in
woningbouw binnen goed
namelijk het herstel van
heel Europa
gedefinieerde en geïntefacades en daken, en in
Inebben Uet sommige gevallen, warmtegreerde stadsvernieuwingsprogramma's.
isolatie, modernisering van
probleem
van d u u r z a m e ^^ rlolerlng en de ontwikkeIn het Verenigd Koninkrijk
ling van openbare ruimten.
Stadsheeft de EIB via zeven zogeDeze investering vult andevernieuwing re projecten aan die de
naamde Registered Social
gemeen
Landlords (RSL's) ven The
Bank in Lissabon heeft gefiHousing Finance Corporenancierd, zoals de sloop van
tion (THFC) huisvestings- en
gebouwen,
saneringswerstadsvernieuwingsprogramma's gefiken, het ontwerpen en installeren
nancierd in Birmingham, Coventry,
van gas, water en licht en de aanieg
Durham, Londen en Manchester. Het
van publieke ruimten voor de
krediet is bestemd voor specifieke
EXPO'98. Dit alles maakt weer deel
programma's die tegemoetkomen
uit van een programma voor een
aan sociale, economische en milieunieuw centrum met een evenwichtige
behoeften in verarmde stedelijke
verdeling van commerciele, woon- en
gebieden door de bouw van een
vrijetijdsruimten.
reeks nieuwe of vervangende sociale
woningen, de bouw van jeugdcentra
In Amsterdam heeft de EIB de ontom werkloze jongeren op te vengen
wikkeiing van een nieuwe wijk op zes
en op te leiden en van „woon-werkvers opgespoten eilandjes in het
eenheden" ten behoeve van startenIJmeer, naast het stadscentrum, gefide bedrijven.
nancierd. Zo kan de stad verder naar
In Frankrijk heeft de EIB stadsvernieuwingswerken gefinancierd in Gerland
in het zuiden van de agglomeratie
van Lyon, en de bouw van het
Opieidingsinstituut
voor
Schone
Künsten en Sociale Wetenschappen
dat beantwoordt aan de behoefte
aan moderne voorzieningen en de
nieuwste onderwijsmethodes. Het
stadsvernieuwingsprogramma
van
Gerland omvatte de aanieg van het
Gerland Stadspark, sportfaciliteiten,
de verlenging van een metrolijn en
de verbetering van de kwaliteit van
alle openbare ruimten en wegen.
In het centrum van Berlijn, op de
Potsdamer Platz, ruim 40 jaar lang
niemandsland en verdeeld door de
Muur, draagt de Bank bij tot de
financiering van de bouw van een

het oosten uitbreiden en tegemoetkomen aan de toenemende vraag
naar nieuwe woningen. Het hele
investeringsprogramma
levert de
ruimte op voor zo'n 18.000 woningen
voor ongeveer 45.000 mensen.
Bijzonder vermeldenswaard zijn ook
de door de EIB gefinancierde programma's in de Italiaanse Mezzogiorno, op de Balearen en in Berlijn.
De programma's betreffen gemengde
infrastructuren
(rioleringen,
water- en stroomvoorziening, verbeteringen aan wegen en in het openbaar vervoer, de aanieg van parken,
voetgangersgebieden en stedelijke
sociale voorzieningen).
De EIB heeft een door het Italiaanse
comité dat verantwoordelijk is voor
economische planning, goedgekeurd

programma gefinancierd om de
infrastructuur in de Mezzogiorno te
moderniseren en uit te breiden, wat
gunstig is voor veel stedelijke gebieden. De projecten droegen ertoe
bij dat aan de milieunormen van
de Europese Unie kon worden voidaan (waterbeheer, gronderosie en
stadsvernieuwing) en de hoofd- en
lokale wegennetten verbeterd, alsook de lokele
openbaarvervoerssystemen
uitgebreid konden worden (in
Napels en in
andere steden).
Op de Balearen
werden milieuprejecten uitgevoerd om de
kwaliteit
van
het bestaan te
beschermen
van de eilandbewoners
en
de
toeristen,
die de pijler
van de economie
vormen.
De steun van
de EIB was geconcentreerd
op de vernieuwing en het herstel van de stedelijke
infrastructuur in alle gemeenten
(wegen, verlichting, stedelijke sociale
voorzieningen, aanieg van groenzones, het ondergronds leggen van de
hoofdieidingen, enzovoort) in alle
gemeenten en het herstel van de
façades van gebouwen in historische
centra, beschermde gebouwen of
gebouwen van meer dan 20 jaar oud.

Daniela Sacchi
Hoofdafdeling Communicatie
(+352 4379 3130,
e-mail: d.sacchi@eib.org)
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De prijsuitreiking op 1 juli in Schloss Leopoldskron in Salzburg (Oostenrijk): Sir Brian Unwin, president van de EIB,
maakt de winnaar bekend: Philippe Martin van het CERAS-El\ICP in Parijs.

ciale Luigi Bocconi, en
Rudi Dornbusch, MIT.
Dit essay toont aan dat
valutereden een goed
instrument vormen ten
behoeve van sterkere
financiële
structuren
veer veluteregelingen
en benkbelensen.

EIB Mededelingen
wordt regelmatig door de
hoofdafdeling Communica
tie van de Europese Investe
ringsbank in 11 talen uitge
geven (Deens, Duits, Engels,
Fins, Frans, Grieks, Italiaans,
Nederlands,
Portugees,
Spaans en Zweeds).
j

^%>i

Het gepubliceerde materiaal
in EIB Mededelingen kan
vrijelijk worden geciteerd en
gekopieerd. Toezending van
publicaties en bevestiging
van gebruik van dit materi
aal wordt evenwel op prijs
gesteld.
Europese
Investeringsbank
100, bd Konrad Adenauer
L - 2950 Luxemburg
Tel. (+352) 4379 - 1
Fax (+352) 43 77 04
H320 Videoconferencing 43 93 67
Internet http://www.elb.org
Kantoor Italie
Via Sardegna, 38
I -00187 Rome
Tel. (+39) 06-4719 -1
Fax (+39) 06-4287 3438
H320 Videoconferencing 48 90 55 26
Kantoor Athene
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR -152 33 Halandri/Athene
Tel. (+30)1-682 4517-9
Fax (+30) 1-682 4520
Kantoor Lissabon
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8°
Ρ -1250 Lissabon
Tel. (+351) 1-342 89 89
Fax(+351)1-347 04 87
Kantoor Londen
68, Pall Mall
GB-Londen SWIY 5ES
Tel. (+44)171-343 1200
Fax (+44) 171-930 9929
Kantoor Madrid
Calle José Ortega y Gasset, 29
E - 28006 Madrid
Tel. (+34) 91-431 13 40
Fax (+34) 91-431 13 83
Contactöureau
Brüssel
Wetstraat 227
Β-1040 Brüssel
Tel. (+32) 2-230 98 90
Fax(+32)2-230 58 27
H320 Videoconferencing 280 11 40
Lay-out: EIB graphic workshop,
Sabine Tissot
Foto's: EIB Fototheek library,
Isopress Sénépart, Benelux
Press, Tony Stone (Roger
Tully), Fotostock, Perniile
Sœrensen, Marcel Minnée,
Alain Sève, Vincent Mosch.
Gedrukt door Ceuterick in België
op gehomoiogeerd
Arctic zijdepapier
(l·' '
-Nordic Swan"
Ό^
IX-AA-99-003-NIC
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De vorig jaar uitgeschreven EIBprijs 1999 (zie EIB Medede
lingen nr. 99), heeft in totaal 80
inzendingen uit tweeëntwintig
landen opgeleverd. Een onafhankelijke jury heeft zeven w i n nende verhandelingen geselecteerd.
De jury bestend uit Edmond
Malinveud ven het Collège de
Frence (voorzitter),
Antonio
Borges, deken ven INSEAD, Bill
Emmett, uitgever ven The Economist, Alexendre Lamfalussy,
voormelig president ven het
EMI, Alberto
Quedrio-Curzio
ven de Kethelieke Universiteit
ven Milaen, Helmut Schlesinger,
voormalig president ven de
Bundesbenk,
Jecques-François
Thisse van de Katholieke Universiteit ven Leuven en Alfred
Steinherr, hoofdeconoom ven
de EIB.
Iste prijs: „ A quoi servent les
politiques régionales européennes?" - Philippe Mertin, CERASENCP, Parijs. Een kritische analyse van de complexe en veek paradexele gevolgen ven het Europese regionele beleid, waarin de
wisselwerking tussen rechtveerdigheid en efficiency ep ruimtelijk niveeu wordt eengetoend.
2de prijs: „ H a r d currency and
sound credit: A financial agenda
for Central Europe" - Francesco
Giavazzi, Università Commer-

3de prijs: „Deregulation, integration and
market structure
in
European banking" lordi Guel, lESE, Universided de Neverre.
Een onderzoek naar de
gevolgen ven het parallelle procès van dereguiering en merktnjgulering ep de structuur ven
Europese benceire merkten, met
een bijzondere nedruk op de
effecten ven de concurrentie.
Prijs voor het speciale thema:
„Solving the unemployment
puzzle in Europe" - Jörn Henrik
Resmussen,
Ministerie
ven
Financiën, en Jens Verner
Andersen, Natienalbenk ven
Denemerken, Kopenhagen. In
deze tekst wordt beergumenteerd det er structurele hervermingen ven de arbeidsmarkt en
de belasting- en sociale stelsels
noodzakelijk zijn em Europe
v/eer aen het werk te krijgen.
Voorts stellen de euteurs dat
Cienemerken er uitstekend in is
ceslaagd de werkioosheid te
verminderen door een reeks
structuurinstrumenten deor te
voeren binnen de context ven
een stabiel economisch beleid.
Prijzen voor

kandidaten

van

jonger dan 30 jaar:
„Privatwirtschaftliches Engagement als Mittel zur Finanzierung
transeuropäischer Verkehrsnetz e " - Hendrik Hassheider, Universiteit van Münster. Een
onderzoek naer de uitvoerbeerhieid ven perticulière investerincien in trenseurepese vervoersnetwerken, waarbij rekening
wordt gehouden met de moei-

lijkheden (zoels ecceptetie ven
het beginsel ven „de gebruiker
betealt") en de cempliceties die
inherent zijn een een verbetering ven het wetgevingskeder
en een hermenisering ven de
wetgeving.
„The credibility and growth
effects of EU institutions for
Eastern Europe" - Deniel Piezolo, Kieler Institute ef World
Economics. In deze verhendeling
wordt verder gekeken den naar
de onmiddellijke beten ven
overdrechten, het verwijderen
ven hendeisberrières en de
gegerendeerde teegeng tot de
merkt die het EU-lidmeetschep
een Oost-Europese lenden zou
bieden. De euteur houdt ook
rekening met de veordelen ven
institutionele integretie en potentiële groei els gevolg ven
effieiënter werkende instellingen.
„Direktinvestitionen in den mittel- und osteuropäischen Ländern und die Osterweiterung
der EU" - Gersten Sprenger,
Humboldt-universiteit ven Berlijn. Een onderzoek weerin
wordt eengetoend det de ontwikkeiing van markten met
greeipotentieel een grotere
Stimulans is voor investeringen
in Oest-Eurepese lenden den
verschillen in schuldenlest en
legere erbeidskosten.
De EIB-prijs is ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaen ven de
Benk ingesteld en wordt sinds
1985 om het jeer toegekend.
De Benk wil hiermee oorspronkelijk onderzoek det sterk
bijdreagt tot het huidige Europese politieke debat, aanmoedigen.
De winnende verhandelingen in
het concours ven 1999 zijn in
een speciele uitgeve ven „EIBPepers" gepubliceerd (op eenvreeg verkrijgbeer bij het kentoer ven de Hoofdeconoom,
fex: + 352 4379 3492). •

